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Dato og sted 

19/1 2010                         København Bellahøj Skole              
    ’Aulaen’ 
                                                                  Svenskelejren 18                 
                                                                  2700 Brønshøj    

    
20/1 2010                       Hillerød Kulsvierskolen  

Jespervej 148   
3400 Hillerød  

21/1 2010       Brøndby Tjørnehøjskolen           
   Tornehøj 3   
   2605 Brøndby 

27/1 2010       Odense Sanderumskolen  
   Væddeløbsvej 4  
   5250 Odense SV  

28/1 2010       Århus            Parkvejens Skole 
                                                                 Fællesrummet 
                                                                 Nølevvej 4,  
                                                                 8300 Odder 

2/2 2010         Slagelse Nymarkskolen  
   Østre Alle 67   
   4200 Slagelse  

3/2 2010                       Aalborg Byplanvejens Skole  
   Byplanvej 2   
   9210 Aalborg 

10/2 2010 Kolding Kongeåskolen  
Østergade 80   

                                                                  6580 Vamdrup   

11/2 2010        Herning Vestervangsskolen   
                                                                  Vestergade 82   
                                                                  7400 Herning 

Bevægelse i 
matematik- og dansk-

undervisningen

Kursus for lærere/pædagoger i indskolingen og mellemtrinnet, samt SFO-personale

Det nationale videncenter 
KOSMOS 
Lembckesvej 3-7
DK-6100 Haderslev
+45 7322 2400

ucsyd@ucsyd.dk
www.ucsyd.dk



Bevægelse i matematik- og danskundervisningen
Bevægelse, leg og læring til dansk og matematik i skolen og 
lærerige aktiviteter i SFO’en

På kurset kommer man godt omkring de muligheder TRESS’ to nye læringskoncepter kan byde 

på. Ideerne bag, de bevægelsesmæssige kvaliteter, de læringsmæssige og pædagogiske aspekter, - 

og frem for alt den sjove lærerige praksis vil være indholdet.

Med læringskoncepternes undervisningsmateriale og udstyr kan man etablere et nyt motive-

rende, aktivt og spændende læringsmiljø både i skolen og i SFO’en. Læringskoncepterne er rettet 

mod indskolingen og det kan sagtens bruges på mellemtrinnet og i specialundervis-ningen. Det 

kan anvendes i et hvert klasselokale.

Det bliver helt sikkert en sjov og lærerig kursuseftermiddag

Tidspunkt 

13.00 – 13.20 Oplæg om baggrund/ide, bevægelseskvaliteter og udviklingen af koncepterne

13.20 – 14.00 Bevægelse i matematikundervisningen – vi leger og bevæger os gennem en række   

 læringsaktiviteter – kort om relationer til mål i faget.

14.00 – 14.30 Vi afprøver arbejdet med ’opgaveark’ i praksis i grupper på tre.

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30 Bevægelse i danskundervisningen – vi leger og bevæger os gennem en række 

 læringsaktiviteter – kort om relationer til mål i faget.

15.30 – 15.45 Et par eksempler på arbejdet med ’opgaveark’ i praksis i grupper på tre.

15.45 – 16.00 Afrunding

 Der bliver udleveret et kursusmateriale med eksempler på konkrete 

 læringsaktiviteter med TRESS’ læringskoncepter.

HUSK tøj til let bevægelse indendørs!

Pris 250 kr. som dækker kursusudgifter og forfriskning ved kurset

Kursusarrangør Kurset afvikles af Aktiv rundt i Danmark i samarbejde med TRESS og KOSMOS.

Tilmeldingsfrist fredag den 8. januar 2010

Tilmelding Christina Bonde, University College Syd – chb@ucsyd.dk


